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, 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז 8)א(9 בהתאם לסעיף
 מכריזה המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 
 שפ"ע מנהל מחלקה ממלא מקוםלתפקיד  105/2021הליך שוויוני מספר הארכת 

 שפ"ע היחידה:
 .שפ"ע ברשותמחלקה מנהל  תיאור המשרה

 לפי חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפניםהעסקה  דירוג ודרגת המשרה
 משרה 100% היקף העסקה

  מנכ"ל המועצה ל: כפיפות
ברשות, לטיפוח ושמירת חזות העיר  (שפ"ע)ניהול תחום שיפור פני העיר  תיאור תפקיד:

  :ורווחת התושב. עיקרי תפקידיו

א. יישום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבת החיים הקרובה של 

  .תושביה

 .ג. ניהול מערך הגינון וחזות הישוב .ב. ניהול מערך התברואה ברשות

  .ד. ניהול תחום איכות הסביבה, פרויקטים בתחום הקהילה

 ום התשתיות הלוגיסטיקה והאחזקהה. ניהול תח

 

 תנאי סף:

 

  :השכלה ודרישות מקצועיות
 

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה 

או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון 

 אגרונומיה, מינהל ,לתואר אקדמי בתחומים הנדסה, תכנון, אדריכלות

  .עסקים או מינהל ציבורי

 או 

לחוק ההנדסאים והטכנאים  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

  .2012-המוסמכים, התשע"ג

 או 

לפי אישור הרבנות הראשית לישראל  ("יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות 

 או 

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות 

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת  18אחרי גיל 

שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני )הרבנות הראשית לישראל 

  ).איסור והיתר

ברשויות  מנהל השפ"ע יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי שפ"ע

המקומיות, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה 

 .בסיום הקורס כאמור
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 :ניסיון מקצועי

 ניסיון  עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל

השנים שקדמו למועד  10שנים לפחות במהלך  5מקצועי של 

האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: 

אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים 

 עירוני, תפעמתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון 

 10שנים לפחות במהלך  6: ניסיון מקצועי של עבור הנדסאי רשום 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או 

יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, 

פיתוח  ,פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה

 .תשתיות, תכנון עירוני, תפעול

 :10שנים לפחות במהלך  7של ניסיון מקצועי  עבור טכנאי רשום 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או 

 ,יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה

פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח 

  .תשתיות, תכנון עירוני, תפעול

 :ניסיון ניהולי 
 

  לפחות באופן ישיר או עקיף, או כהונה עובדים  5ניסיון בניהול של

ומעלה, למשך שלוש  42-40במשרה במגזר הציבורי במתח דרגות 

 .שנים לפחות

מאפייני העשייה 
 הייחודיים בתפקיד: 

   עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.  

   עבודה בשעות בלתי שגרתיות. 

   נסיעות מרובות ברחבי הרשות. 

    משימות הדורשות מענה בקדימות גבוההריבוי.  

   ניהול התקשרויות וקבלנים. 

 המכתב נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 
 מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצה

ara.muni.il/he/citizinforms-http://arara בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על ההשכלה ,)
, עד ולא ara.muni.il-@araradrushimלאימייל ומסמכים התומכים בניסיון המקצועי והניהולי, 

  .14:00בשעה  1202/30/42יאוחר מיום 
 בכבוד,                                                                                                                  

  עו"ד מודר יונס 
 ראש המועצה 
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